
ล ำดับ

ที่

ประกำศ

งำน/โครงกำร รำยกำร จ ำนวน จัดหำโดย สอบรำคำ/ กำรส่งมอบ เงิน

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดรำคำ (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) งบประมำณ

(วัน/เดือน/ปี)   (บำท)

1

โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ
อเนกประสงค์ ตำมแบบมำตรฐำน
สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศ
ไทย หมู่ที่ 10

โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์ 
ตำมแบบมำตรฐำนสมำคมสันนิบำตเทศบำล
แห่งประเทศไทย หมู่ที่ 10

1 โครงกำร สอบรำคำ 2 พ.ย. 58 27 พ.ย. 58 23 ก.พ. 59 1,395,000  

2

โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสำยทำงบ้ำนหนองคัน
รวก-บ้ำนหนองระแหง  ต ำบลสระส่ี
มุม  พื้นที่ ไม่น้อยกว่ำ 12,450 
ตำรำงเมตร

โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสำยทำงบ้ำนหนองคันรวก-บ้ำนหนอง
ระแหง  ต ำบลสระส่ีมุม  พื้นที่ ไม่น้อยกว่ำ 
12,450 ตำรำงเมตร

1 สำย
ประมูลจ้ำงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 (e-Auction)

18 พ.ย. 58 28 ธ.ค. 58 10 ก.พ. 59 5,146,000  

3

โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสำยทำงบ้ำนหนองพังพวย-
บ้ำนดอนเตำอิฐ  ต ำบลสระส่ีมุม กว้ำง
 6  เมตร หนำ 0.05 เมตร  ยำว 
3,699 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่ำ 
22,194 ตำรำงเมตร  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสระส่ีมุม  อ ำเภอ
ก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สำยทำงบ้ำนหนองพังพวย-บ้ำนดอนเตำอิฐ 
 ต ำบลสระส่ีมุม กว้ำง 6  เมตร หนำ 0.05 
เมตร  ยำว 3,699 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่ำ
 22,194 ตำรำงเมตร  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสระส่ีมุม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม

1 สำย
ประมูลจ้ำงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 (e-Auction)

18 พ.ย. 58 28 ธ.ค. 58 10 ก.พ. 59 7,499,000  

หมำยเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

ลงนำมในสัญญำ เงินนอก
งบประมำณ

หรือเงินสมทบ
(บำท)

ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 59)

แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง   ปีงบประมาณ   2559

หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ  อ าเภอก าแพงแสน   จังหวัดนครปฐม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงำน
หมวดค่ำครุภัณฑ์

ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก-จ่ำย

เป็นไป
ตำมแผน
   ( )

ไม่
เป็นไป

ตำมแผน
( )



4

โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสำยทำงบ้ำนหนองมะเกลือ-
บ้ำนหนองฟัก  ต ำบลสระส่ีมุม กว้ำง 
6  เมตร หนำ 0.05 เมตร  ยำว 
2,075 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่ำ 
12,450 ตำรำงเมตร

โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สำยทำงบ้ำนหนองมะเกลือ-บ้ำนหนองฟัก  
ต ำบลสระส่ีมุม กว้ำง 6  เมตร หนำ 0.05 
เมตร  ยำว 2,075 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่ำ
 12,450 ตำรำงเมตร

1 สำย
ประมูลจ้ำงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 (e-Auction)

18 พ.ย. 58 28 ธ.ค. 58 10 ก.พ. 59 4,203,000  

5 โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมอง
คงที่ (IP Fix Camera) รำยละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรก ำหนด พร้อม
อุปกรณ์ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สระส่ีมุม  บริเวณ หมู่ที่ 4  จ ำนวน 4 จุด 
และ         ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP 
แบบมุมมองคงที่ (IP Fix Camera) 
รำยละเอียดคุณลักษณะพื้นฐำนตำม
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรก ำหนด พร้อมอุปกรณ์ตำมแบบ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระส่ีมุม  บริเวณ 
หมู่ที่ 16  จ ำนวน 4 จุด

2 หมู่  -  -  -  -  -  -  - 
งบประมำณไม่

เพียงพอ

ลำยมือชื่อ..............................................................ผู้ตรวจสอบ            ลำยมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
                 (นำงสำวเรวดี  สระสรง   )                                       (นำยภริู  เนตรสุวรรณ)
        ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระส่ีมุม                          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระส่ีมุม




